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  الملخص
نتيجة طبيعية لتوسيع و تعدد مصاحلها االقتصادية و اجليوسرتاتيجية يف احمليط  القوة البحرية الصينية صعود شكل

البحار أصبحت الصني أكثر حزما على حنو متزايد يف وضع مطالبها اإلقليمية يف حيث  ،يف مناطق أعايل البحار و اإلقليمي 
و عرض قوهتا العسكرية يف كل من حبر الصني الشرقي حماوالت الصني فرض سياسة األمر الواقع عرب توسعها البحري القريبة ، و 

، جنوب شرق آسيا اتيجي رييسي يف منطقة قلق شديد بشأن التداعيات األمنية لصعود الصني كطرف اسرت و اجلنويب ،مما خلف 
خاصة يف ظل الوجود العسكري األمريكي الدايم ،يف سباق تسلح حبري قد يعمل على وجود صدام مباشر  دخول املنطقةو 

 .هتديدا مباشرا ألمنها القومي  بكنيو الذي تعتربه  بغرض دعم حلفايها و احتواء الصعود الصيين

 .الصني ،القوة البحرية ، ، األمن القومي ، جنوب شرق آسيا  :الكلمات المفتاحية
The rise of Chinese sea power is a natural result To expand and multiply its economic and 

geostrategic interests in the regional environmen High seas areas, Where China has 

become increasingly assertive about the status of its territorial demands in nearby seas, 

And China's attempts to impose a fait accompli Through its naval expansion and the 

military projection power in the East and South China Sea, It resulted in serious concern 

about the security implications of China's rise as a major strategic in South-East Asia, And 

enter the area in a maritime arms race It may work on the existence of a direct clash, 

Especially in light of the permanent US military presence to support its allies and contain 

the Chinese rise which Beijing regards as a direct threat to its national security. 

key words :China , Sea power ,National Security, Southeast Asia. 
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 مقدمة  

نظرا للحروب كان االهتمام األكرب منصب حنو تطوير القوة الربية   9191منذ نشأة دولة الصني الشعبية احلديثة عام 
و قد ساهم اإلصالح االقتصادي و  ،اليت دخلت فيها على حدودها الربية و العالقات املتوترة مع االحتاد السوفيييت و اهلند

العسكري الذي قدمه الزعيم الصيين السابق دنغ تشاو بينغ  يف أواخر السبعينات يف هنضة الصني احلالية من خالل انفتاحها 
وفر عايدات مالية كافية لتحديث جيش التحرير الشعيب الصيين الذي خضع لعملية حتول سريعة تتميز  مما ،على السوق احلر

جماالت مثل التسليح ، والعقيدة و التدريب ، كما نالت القوات البحرية نصيبا من هذا االهتمام  يفبسلسلة من التغيريات اهلامة 
 إىل املواردالقتصادية الصينية يف العامل منذ منتصف التسعينات حلاجتها و الذي تعزز الحقا مع  توسع النشاطات التجارية و ا

القومي  منالطاقوية و تأمني املمرات البحرية ، و هذا كله لن يكون سوى عرب بناء أسطول حبري قوي ، كما انتقل مفهوم األ
إعطايها دور أكرب يف الساحة الدولية ، و يف من حالة احلفاظ على البقاء إىل تعزيز مكانة الصني يف احمليط اإلقليمي و  الصيين

السنوات األخرية زاد ختوف دول جنوب شرق آسيا من الصعود العسكري الصيين نظر لسياسات الصني التوسعية و احتالهلا 
و يف ظل ،الذي صاحبه العديد من احلوادث و القوة البحرية املتواصل  إسقاطللعديد من اجلزر يف حبر الصني الشرقي و اجلنويب و 

مما فتح  النقاش واسعا حول ،إمكانية حلدوث صدام عسكري  هنالكتواصل النزاعات البحرية بني الصني و العديد من األطراف 
  .الصعود البحري الصيين و تأثريه على  االستقرار األمين يف جنوب شرق آسيا  تداعيات

 :اإلشكالية 
 على األمن اإلقليمي ملنطقة جنوب شرق آسيا يف ظل التحديات الراهنة؟لصعود البحري الصيين اأن يؤثر إىل أي مدى ميكن 

 :الفرضية 
بالطفرة االقتصادية ساعد على زيادة طموحات الصني التوسعية مما جعلها تدخل يف  مي القوة البحرية الصينية املعززإن تنا

 . صراعات مع الدول اإلقليمية يف ظل التنافس على املوارد يف حبار جنوب شرق آسيا
 :األسئلة الفرعية 

 ـ ما هي أسباب صعود القوة البحرية الصينية؟
 البحرية الصينية ؟ اإلسرتاتيجية أسس ـ ما هي

 إىل صدام عسكري مباشر ؟يف احمليطي اإلقليمي هل ميكن أن تؤدي النزاعات البحرية ـ 
 :أهمية الدراسة 

الذي ترافق مع سياسة الصني التوسعية يف البحار اجملاورة و تفسري صعود القوة البحرية الصينية  ةحتاول هذه الدراس
خاصة يف ظل النزاعات البحرية مع العديد من األطراف حيث تتخوف هذه األخرية من النشاطات العسكرية الصينية اليت تسري ،

األمن اإلقليمي ملنطقة جنوب شرق آسيا و ردود فعل القوى  هذا السياسة علىبوترية متسارعة ، كما نقوم بتحليل كيفية تأثري 
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باإلضافة إىل الوجود عى إىل إعادة هيكلة سياساهتا الدفاعية مبا يتناسب مع التحديات الراهنة الفاعلة على غرار اليابان اليت تس
 . الحتواء الصعود الصيين  الساعيالعسكري الدايم للواليات املتحدة و 

 :خطة الدراسة
 مقدمة

 الصينية العسكرية العقيدة يف البحرية القوة:  المحور األول 
 اإلسرتاتيجية البحرية الصينية  :المحور الثاني 
 اإلقليمي األمن على الصينية البحرية اإلسرتاتيجية تداعيات :المحور الثالث 

 اخلامتة

 القوة البحرية في العقيدة العسكرية الصينية :المحور األول 
 :ـ التطور التاريخي للقوة البحرية الصينية 1 

ربهم الفقر على النزول إىل البحر مثل  يف املاضي لكوهنم آمنني يف الوديان اخلصبة لألهنار الصينيونكان            مل ُيج
مل مينح احمليط اهلادي الصينيني إال القليل وكان يعترب يف كثري من األحيان ،اإلسكندنافيني الذين عاشوا يف أراض باردة وجمدبة 

على عكس  حيث أن الصينيني،ر إُية املمتلئني باجلزر ضمن جمال حبري مغلق طريقا إىل اجملهول، على عكس البحر املتوسط وحب
حىت القرن  (تايوان)بفورموزا  يسمعواأن الصينيون رمبا مل  "مارتن كابالن"األوروبيني افتقروا إىل اجلرأة الستكشاف البحر و يرى 

 (1) .الثالث عشر ومل يستقروا فيها حىت القرن السابع عشر، بعد أن أنشأ التجار الربتغاليون واهلولنديون خمافر هلم على اجلزيرة

استخدمت الصني القوة البحرية حلماية التجارة لفرتة قصرية  من الناحية التارخيية وعلى مدى األلفية املاضية على األقل         
استخدمت الصني أيًضا القوة البحرية لتمديد النفوذ التجاري والثقايف و ، ( 9399-9631)فرتة ساللة مينغ األوىل خالل 

عندما مت استيعاب املناطق الساحلية اجلنوبية  وما بعده( 109-391)د أسرة تانغ للصني خارج حميطها املباشر، ومنذ عه
السياسي والثقايف الصيين الشمايل ، أصبحت محاية التجارة من املهربني والقراصنة  واجلنوبية الغربية واجلنوبية الشرقية يف اجملال

 (2) .تشكل شغله الشاغل للقوات البحرية اإلمرباطورية

عندما هبطت القوات  9919و  9911كما استخدمت القوة البحرية بقوة ضد الصني  أو ضد مناطق نفوذها يف عام         
، هبدف قهر Shogun Hideyoshiو الياباين شوغون هيديوشي  Wan-liاليابانية يف كوريا يف عهد اإلمرباطور وان يل 

ثالثة قرون  و بعد ،رية والصينية وأجربوا على إخالء شبه اجلزيرةصد اليابانيني من قبل القوات الكو و Ming إمرباطورية املينغ 
دية كانت من منطقة اهليمنة الصينية التقلي Qingقامت اليابان بغزو برمايي لكوريا وإخراج قوات أسرة تشينغ ( 9119)أخرى 

                                                           

 
(1)

 . 522،ص  5102ايهاب عبد الرحيم علي ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكويت ، :، ت انتقام الجغرافياكابالن ، .د.روبرت 

)2  (
 Peter Howarth, CHINA’S RISING SEA POWER, Routledge, New York,5112,p4. 
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الصيين يف معركة هنر يالو  Peiyangاألرض مصحوبة بانتصارات حبريه يابانية على أسطول بييانغ  ىهذه اهلزمية الصينية عل
Yalu  ويي -هاي-، و يف القاعدة البحرية الصينية ويي 9119يف البحر األصفر يف سبتمربWei-hai-wei  ويف فرباير
،  Shimonosekiونتيجة هلذه اهلزايم ، اضطرت الصني للتنازل عن تايوان لليابان مبوجب معاهدة شيمونوسيكي  9119

 (3) .للدولة الصينية إسرتاتيجيةكأداة   القوة البحريةدايم أمام تنمية ومن مث إقامة عايق 

 وعلى ،تكون عامل يف االستخدام اهلجومي للقوة البحرية أنمنذ حروب األفيون كانت الصني هي الضحية بدال من           
الرغم من أن مجهوريه الصني الشعبية استخدمت القوه البحرية بشكل هجومي يف عدد من املناسبات ضد تايوان واجلزر اليت جلأ 

حليازة  9199يف : إليها القوميون يف مضيق تايوان ، فإهنا استخدمت قواهتا البحرية ضد دول أخرى يف ثالث مناسبات فقط
إن جتربة الصني التارخيية ، (ضد الفلبني) 9119ويف ( ضد فيتنام) 9111، يف ( ام اجلنوبيةضد فيتن) حبر الصني اجلنويبجزر يف 

استخدام القوة  تثري تساؤاًل حول ما إذا كان منط ، سواء كضحية أو كمعتدي" هجومية"يف استخدام القوة البحرية لألغراض 
لغالب أم ال و  ما إذا كانت أفعاهلا يف حبر الصني اجلنويب البحرية يف الصني سيظل خيضع يف الغالب ألهداف الردع والدفاع يف ا

 (4) .تبشر باستخدام أكثر هجومية للقوة البحرية

، يف الوقت الذي بدأت فيه اإلصالحات االقتصادية اجلذرية اليت حولت الصني  يف أقل من عقدين  9191ويف عام          
وقد  "قوة حبرية قوية ذات قدرة قتالية حديثة" آسيا ، دعا دنغ شياو بينغ إىل من الزمن إىل أكثر القوى االقتصادية ديناميكية يف

ببناء اجلدار البحري "، أن تقوم البحرية  تسي تونغ ، والذي كرر ، بعبارات ماو 9119كرر جيانغ زميني هذه الدعوة يف عام 
التهديد  زوالوما تاله من  9119كو عام ، كما أدى انضمام ميخاييل غورباتشوف إىل السلطة يف موس" العظيم يف البالد

 (5) .السوفيييت إىل مراجعة جذرية للتفكري االسرتاتيجي الصيين

 :ــ السياق الجيوستراتيجي  2
مل يكن هدف اجليش يف الوقت الذي كانت الصني معزولة فيه عن العامل هو عرض القوة خارجيا بل للدفاع عن           

برنامج  إطالقتشاو بينغ  و   ومع بداية إصالح دنغ 9193يف عام تسي تونغ بعد وفاة ماو  الصني ضد أي غزو حمتمل ، 
االنفتاح ، بدأت احتياجات إعادة اهليكلة العسكرية يف التطور وقد مسح النمو اهلايل لالقتصاد الصيين بالزيادات الالحقة يف 

                                                           
)3  (

ibid,p 6. 

 (4)
 Peter Howarth, op.cit ,p8. 

)5(
 ibid,p p 24,25. 
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مع العامل اخلارجي بدأ يف توليد االحتياجات للدفاع عن املصاحل امليزانيات العسكرية ، لكن تزايد االعتماد املتبادل يف الصني 
 (6) .اخلارجة عن سيادة الصني

مل تعد الصني تواجه هتديًدا كبريًا ألمنها على حدودها الربية  وىل منذ قرننينتيجة الهنيار االحتاد السوفيييت ، وللمرة األ
آسيا لرتاجع القوة السوفيتية حيث حلت اهليمنة الصينية حمل التنافس حيث كانت الصني املستفيد االسرتاتيجي الرييسي يف شرق 

الصيين السوفيييت يف شبه اجلزيرة الكورية و يف اهلند الصينية حيث مكن انسحاب موسكو الصني من إعادة تأسيس نفوذها 
: قارية و األخرى حبريةإىل هيمنة قوتني عظيمتني على شرق آسيا ، واحدة  "روبرت روس"و قد أدى هذا حسب  ،التارخيي

 (7) .الصني هتيمن على الرب الرييسي لشرق آسيا يف حني هتيمن الواليات املتحدة على شرق آسيا البحري

التهديد الربي احملدق باألمن الصيين الذي ظل يستحوذ على اهتمام اخلرباء االسرتاتيجيني الصينيني قرونًا تقريبا إن 
مما حرر موارد كانت تذهب حنو محاية احلدود الربية خاصة بعد اهنيار االحتاد السوفيييت و تضايل إمكانية وجود هجوم  ،تالشى

شاملة ، حيث سامهت الدبلوماسية الصني يف  إقليميةعسكري بري على العمق الصيين و إمكانية تصاعدها إىل حرب نووية 
و ( باستثناء اهلند)و مجهوريات آسيا الوسطى و فيتنام و كوريا الشمالية و مونغوليا النزاعات احلدودية العالقة مع روسيا  تسوية

  (8).هذا ما جعلها تفكر يف الذهاب حنو امتالك قوة حبرية كربى دون اخلوف من تعرض مصاحلها الربية للتهديد

دة تأسيس هيمنتها السابقة على فقا ملا ذكرناه سابقا السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو ما إذا كانت الصني بعد إعاو 
حتويل تفوقها القاري إىل هيمنة حبرية حيث أصبحت الصني ملا كان إىل  قارة شرق آسيا الصني تظهر امليل الطبيعي للقوى القارية

: 9199، أو االحتاد السوفييت يف عام  9190و  9109، وأملانيا يف  9916الوضع عليه مع بداية القرن العشرين لفرنسا يف 
القوى القارية البارزة يف مناطقهم ، وجدوا طموحاهتم يف ممارسة هيمنة إقليمية غري متنازع عليها حمبطة من قبل البحرية الكربى يف 
تلك احلقبة ، و بالتايل ال ميكن حتقيق طموح الصني العظيم إلعادة تأسيس دورها التارخيي باعتبارها القوة البارزة يف شرق آسيا 

 (9) .ي قيادة الواليات املتحدة لبحار شرق آسياإال من خالل حتد

 :ـ التوجهات االقتصادية الجديدة 3
اعترب التوجه االسرتاتيجي البحري اجلديد للصني ضروريا ومعززا يف آن معا باإلقالع االقتصادي الذي بدأته سياسة ما 

، وقد أدى ذلك إىل انتقال مركز الثقل االقتصادي يف تسي تونغ املتمثلة يف فتح الصني أمام التجارة واالستثمار الدوليني بعد ماو
                                                           
)6  (

Richard Q. Turcsanyi, Chinese Assertiveness in the South China Sea, Springer International Publishing, Cham, 

Switzerland,p 81. 
(7  (

Peter Howarth, op.cit,p 50.  

(1)
،مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية  99، دراسات عالمية ، العدد  طريقة الصين في الحرب البحرية منطق ماهان و قواعد ماوجيمس هولمز ، 

 . 02، ص  5100، أبوظبي ، 
)9(

Peter Howarth, op.cit,p50. 
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الصني من املناطق الزراعية والصناعية الثقيلة يف الداخل إىل املدن وجممعات التجارة واإلنتاج يف املناطق الساحلية ، اليت هي أكثر 
اخلارجية زاد من  القوىصيين علي انفتاح االقتصاد ال فإن بحرية املعادية، ويف الوقت نفسهعرضه للهجوم من جانب القوات ال

املالحة البحرية ، والبحرية التجارية ، : منت مجيع عناصر التبعية البحرية بقوة ،ومنذ الثمانينات و بشكل تصاعديتبعيته البحرية
 (10) .واإلنشاءات البحرية والصناعة ، ومصايد األمساك ، وأمهية مناطق املوارد اخلارجية

أنتج االقتصاد  9116فقبل عام  التسعينات أيضا تعتمد على أسواق النفط العاملية بشكل كبريأصبحت الصني منذ 
ط من االستهالك يف املاية فق 91كان اإلنتاج احمللي ميثل   1009الصيين كميات من النفط أكرب مما يستهلكه ولكن حبلول عام 

يف املاية بني  99، بزيادة 1001إىل  9111ة أضعاف من مخس للواردات النفطية الصينية أكثر من اإلمجايلو ارتفع احلجم 
مبستويات عالية من النمو االقتصادي وقد منا االقتصاد  وحدها ،هذه الزيادة الكبرية يف الصني كانت مدفوعة 1009و  1009

مجايل منا احلجم اإل  2007 و 1006، وبني عام 1001و  9119يف املاية بني عامي  90ما يزيد على  الصيين مبتوسط
 (11) .يف املاية 30لالقتصاد حبوايل 

يف املاية منها عن طريق البحر  10وينقل صاد الصني على التجارة الدولية يف املاية من اقت 90يعتمد اليوم أكثر من 
 ، وفًقا لوكالة الطاقة الدولية ستتجاوز 1060حبلول عام  صني املتنامي على النفط املستورداألهم من ذلك هو اعتماد ال،

واردات الصني من النفط تلك الواردة من الواليات املتحدة ألن أكرب نسبة من هذه الواردات تأيت من اخلليج الفارسي ، فإن 
نويب  هي مصدر قلق محاية خطوط االتصاالت البحرية ، وخاصة تلك اليت تعرب احمليط اهلندي ومضيق ملقا وحبر الصني اجل

 (12) .متزايد لالسرتاتيجيني الصينيني

كان هناك   1001يف يناير  إذ،كما تزايد حجم األسطول البحري التجاري للصني نظرا  الرتفاع حجم التجارة البحرية 
 911و  سفينة بضايع عامة  9011لة ، كان سفينة مسج 1919طن أو أكثر مسجلة ومن بني  600سفينة ذات  1919

ناقلة   10ناقلة غازات سايلة ، و  16سفينة حاويات ، و  999سفينة ركاب ، و  991ناقلة نفط ، و  993ناقلة سايبة ، و 
متت معاجلة  Shanghai 1090يف عام ،ميناء احلاويات األكثر ازدحاًما يف العامل  شانغهايكيماويات ، كما أصبحت 

ثاين   Shenzhen، تعاملت شنتشن  1091و يف عام ( شرين قدًماحاويات من فئة ع) TEUsمليون حاوية  61.9
مليون  11.1مع  1091أكثر املوانئ ازدحاما يف بر الصني الرييسي حلركة احلاويات ، ورابع أكثر موانئ العامل ازدحاما يف عام 

 TEUs . (13)حاوية 

                                                           
)10(

 ibid,p 26 . 

)11(
 Helen Thompson , Oil and the Western Economic Crisis , Springer International Publishing AG,Cham - Switzerland , 2017 

,p 11 . 
)12(

 Peter Howarth, op.cit,p 26 . 

)13
 
)
  Nicholas HeathBrown and others,THE STATESMAN’S YEARBOOK 3107 , Macmillan Publishers Ltd ,London ,2016, p p 332. 
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 اإلستراتيجية البحرية الصينية : المحور الثاني 
 :اإلستراتيجية ـ الثقافة  1

الثقافة اإلسرتاتيجية اليت تؤكد تفضيل الصني للدفاع عن اهلجوم ، واحلرب سور الصني العظيم مثاال قويا حول يعترب 
حيث إذا نظرنا إىل تاريخ الصني حول استخدام الصني  املوضعية على احلرب املتنقلة ، و احملافظة على الوضع القايم بدل التوسع

 ،راز الطبيعة املعتدلة والدفاعية جلمهورية الصني الشعبية الستخدام القوة العسكرية ورؤية احلرب كمالذ أخري فقطواليت متيل إىل إب
و على ضوء هذه األفكار ،(14) و مثل هذه االستنتاجات املتباينة تستلزم السؤال حول أي تفسري يناسب الواقع على أفضل وجه

الذي ينص علي أن الصني ال تشرع يف احلروب أو ختوض   Active Defenseالدفاع النشط إسرتاتيجيةتبنت الصني 
الصيين تشانغ تشني شنغ مدير اإلدارة الثانية يف جيش التحرير الشعيب  اجلنرالو عرب عن هذه الرؤية ،احلروب العدوانية أوال 

حينما طرح السياسة الدفاعية  ورةيف سنغاف 1009يف يونيو  Shangri-Laيف مؤمتر شانغريال  ( مدير املخابرات)الصيين 
من الناحية االسرتاتيجية ، نلتزم بالدفاع والدفاع عن النفس و سننتصر فقط بعد ضربة العدو و لن تطلق الصني : "الصينية قايال

فقط من  ويتفق مثل هذا النهج مع الفكر الصيين القدمي الذي يتوخى احلذر قبل الدخول يف احلرب و استخدام القوة" النار أوال 
 (15) .األولأجل قضية عادلة ، و وضع الشعب يف املقام 

من ناحية أخرى انتقل الرتكيز الصيين من القوة الربية إىل القوة البحرية منذ فرتة التسعينات حيث أن األولوية العليا اليت 
ا أن القوات البحرية الصينية وليس تعطيها النخبة السياسية والعسكرية الصينية لتحديث البحرية الشعبية هي دليل علي تقييمه

هذه  علىومن األدلة األخرى ،قواهتا الربية هي اليت ستكون يف خط املواجهة يف الدفاع عن مصاحل الصني يف العقود املقبلة 
حتديث القوات البحرية جليش التحرير الشعيب الصيين استعراض املناورات  علىالصني الشعبية  مجهوريةاألمهية اليت تعلقها قيادة 

واليت قاد فيها جيانغ تسه مني مجيع أعضاء اللجنة  9119أكتوبر /البحرية اليت أجريت يف جنوب الصني يف تشرين األول
تعيني ولوية عاجله و مثال آخر يف البحرية كأالقوات كل أعضاء اللجنة بدعم تطوير   ألزمويف االستعراض ،العسكرية املركزية 

هيئه لألحباث العسكرية يف  أعلىرييسا ألكادميية العلوم العسكرية ، وهي   Zhang Dingfaفا نايب األدمريال تشانغ دينغ
 (16) .جيش التحرير الشعيب الصيين

تتشكل الثقافة حيث ،تطوير القوات البحرية الصينية  إمكانيةة الربية عايق كبري يف السابق حول شكل ارث هيمنة القو 
الداخلية جليش التحرير الشعيب الصيين من تراثه كقوة عرفت منذ أيامه األوىل باألمهية احملورية للحرب الربية و لقد مت االنتهاء من 

، عندما متت ترقية  1009بداية من عام  CMCعلى اللجنة العسكرية املركزية   PLAAهيمنة جيش التحرير الشعيب الربي 
                                                           
)14(

 ANDREW SCOBELL, China’s Use of Military Force, Cambridge University Press, United Kingdom,2003, p4-16. 

)15  (
 Richard D. Fisher,China's military modernization,Praeger Security International, London,2008,p p 68,69. 

)16  (
 Peter Howarth, op.cit,p p 27,28. 
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 و سالح PLANو القوات البحرية جيش التحري الشعيب  PLAAFرؤساء األركان لــ القوات اجلوية جليش التحرير الشعيب 
 ، متت ترقية قايد 1091يف توسيع اللجنة العسكرية املركزية و يف عام   PLASAFالصيين  الشعيب التحرير جليش املدفعية

ليكون أول جنرال من خارج القوات الربية يكون نايب رييس  General Xu Qiliangشو كيليانغ  الاجلنر القوات اجلوية 
و  الصراع املسلحاللجنة العسكرية املركزية ، وقد أعاقت اهليمنة الثقافية للجيش منذ فرته طويلة تفكري جيش التحرير الشعيب يف 

 (17) .استخدام القوة و التواصل

 : ـ تحديث الجيش الصيني 2
لقد كان االفتقار إىل املعرفة والتكنولوجيات املناسبة يف الصني قضية رييسية منذ عقود وما زال قايمًا إىل يومنا هذا 
حيث يف البداية أعاقت الثورة الثقافية يف أواخر الستينيات والسبعينيات بشكل خطري اجملتمع العلمي والتطور التكنولوجي يف 

وشرعت يف حتديث عسكري ، اضطرت إىل االعتماد على الواردات يف أجزاء كثرية من معداهتا الصني و عندما انفتحت الصني 
العسكرية عالوة على ذلك ، كانت الواردات من الدول الغربية األكثر تقدًما ممكنة فقط لفرتة قصرية يف الثمانينات ، قبل وضع 

،و يف فرتة  التسعينيات استند التحديث يف الصني  9111احلصار العسكري على الصني بعد حادث ميدان تيانامنن يف عام 
السابقة ، ومعظمها من روسيا وأوكرانيا ، واليت بقيت يف معظم األحيان أفضل من قدرات اإلنتاج  السوفيتيةعلى توريد املعدات 

 (18) .احمللي،على الرغم من أهنا ال تزال أدىن من القدرات الغربية

 

غري قادر على تنفيذ عقيدته الناشئة حديثًا بشكل ناجح  الصيين الشعيبش التحرير العديد من املراقبني أن جي يرى
للحروب احمللية ذات التقنية العالية ، وبالتايل عجزه عن أداء املهام املوكلة إليه توصلت بكني إىل استنتاجات مماثلة حول آثار 

، يف وقت الحق سامهت قصوىأولوية  الصيين الشعيبعيوب جيش التحرير الشعيب الصيين ، وأصبح حتديث جيش التحرير 
 العسكري يف نزاع إقليمي ، وأقنع يف احتمال تدخل الواليات املتحدة 9113 - 9119مشاركة واشنطن يف أزمة مضيق تايوان 

لردع أو مواجهة  بكني باحلاجة إىل تسريع تطوير قدراهتا غري املتماثلة 9111القصف العارض للسفارة الصينية يف بلغراد يف مايو 
، فإن تقدمه منذ منتصف وأواخر  الصيين الشعيبالواليات املتحدة ، و  نظرًا لألولوية العليا امللحقة بتحديث جيش التحرير 

التسعينيات قد مت تعزيزه من خالل النمو املستمر يف اإلنفاق الدفاعي ، ويعتقد معظم احملللني أن اإلنفاق العسكري الفعلي 
ن األرقام املعلنة ، ويرجع ذلك جزييا إىل أن امليزانية الرمسية تستثين بعض فئات اإلنفاق اهلامة ، مثل شراء أنظمة للصني أعلى م

                                                           
)17  (

 Michael S. Chase and others, China’s Incomplete Military Transformation, RAND Corporation, California,USA,2015,p51. 

)18  (
 Richard Q. Turcsanyi, op.cit,p 78.  
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كان أكثر من   1096ومعدات األسلحة األجنبية وتقدر وزارة الدفاع األمريكي أن اإلنفاق العسكري الفعلي للصني يف عام 
 (19) .مليار دوالر  999

و لكن نظام الصني احلايل للشركات  اع هي جمال آخر تقف فيه الصني وراء أكثر الدول تطورًا ،كما أن صناعة الدف
اململوكة للدولة قد ال يكون فعااًل يف دفع التقدم التكنولوجي أكثر، و من املهم أن التحديث العسكري الصيين فضل النوعية 

كان أسطول البحرية يف الصني يف فرتة ماو يعد األكرب من غري ما كان عليه الوضع سابقا وكمثال على ذلك ،   على الكمية
حيث عدد السفن يف العامل ، رغم أنه غري قادر على العمل خارج حدود الصني الساحلية املباشرة  و كان من املمكن تدمريه 

روب احلديثة ، حيث  بسهولة من خالل الضربات اجلوية املكثفة كما كان أسطول الغواصات عدمي اجلدوى على حنو مماثل يف احل
كان بطيًئا وقصري املدى ، وكان لديه أنظمة رادارية وأسلحة ضعيفة يف حني أن القدرات العسكرية الصينية زادت بشكل كبري يف 

 (20) .اجلودة 

د رغم أمهية األعداد املقدمة من العتاد العسكري غري أهنا ليست املؤشر الوحيد للقوة العسكرية على سبيل املثال ، العد
الكبري للغواصات اليت متلكها كوريا الشمالية ال يضعها على قدم املساواة مع الواليات املتحدة األمريكية ، على الرغم من أهنا قد 
تشكل رادعا مهما وعالوة علي ذلك ، فان كثريا من املهارات اللينة والعوامل البشرية هلا تأثري كبري علي القوة العسكرية لبلد ما ، 

اجلانب بالضبط يعتقد أن الصني متخلفة عن الركب ، وان بعضا من أكرب نقاط ضعفها قد حددت على أهنا عدم  و يف هذا 
كفاية التنظيم املؤسسي  وقله املهارات يف جمال رأس املال البشري ، وفجوات التعليم ، واالفتقار إىل القتال واخلربة يف جمال 

 (21) .التدريب

 :الصينية ـ هيكلة القوات البحرية  3
مبساعده البحرية  9190، يف فرباير  Dalian, Liaoningتأسست أول مدرسه حبريه صينية يف داليان ، لياونينغ 

السوفيتية وأصبحت فيما بعد األكادميية البحرية جليش التحرير الشعيب يف داليان مث معهد داليان للهندسة البحرية واختار 
احلرم اجلامعي ، وصمموا املرافق وصاغوا املنهج الدراسي بأكمله ، وترمجوا مئات الكتب املستشارون البحريون السوفييت موقع 

، ويف  وأيضا مبساعدة السوفييت Nanjingتأسست أكادميية حبرية أخرى يف ناجنينغ الروسية إىل الصينية و يف أفريل البحرية 
، وافقت البحرية  9199فرباير  9واصات الصينية يف من ستالني املساعدة يف تأسيس قوات الغتسي تونغ أكتوبر طلب ماو  1

من  199مت إرسال  أبريل 10يف  و،السوفيتية على استخدام غواصتني و طواقم سوفيتية لتدريب القراصنة الصينيني ملدة عامني 

                                                           
)19  (

 Michael S. Chase and others, op.cit,p15. 

)20  (
 Richard Q. Turcsanyi, op.cit,p87. 

)21  (
 Loc. cit. 
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الصينية إىل أسطول السوفييت الباسيفيكي لدراسة املالحة البحرية وعملياهتا يف قواعد الغواصات الروسية و يف  ضباط البحرية
 (22) .، أقامت البحرية الصينية أول فرقة غواصة يف تشينغداو ، شاندونغ1954يوليو  11

و يف عام  ،ل البحر اجلنويببحر الشرقي وأسطو تنقسم القوات البحرية الصينية إىل أسطول حبر الشمال وأسطول ال
من  90000يف سالح اجلو البحري و  13000شخص ، منهم  199000قدر عدد أفراد البحرية حبوايل   1099

 إسرتاتيجيةثالثة منها كانت  غواصة ، 99 الصيين الشعيبمشلت القوات البحرية جليش التحرير  1099اجملندين،و يف نوفمرب 
دخلت أكثر من  1099غواصة تكتيكية ، و حبلول منتصف عام  31و ( Xia  ن فئة شياوأخرى م Jin اثنان من فئة جني)

 ومشلت القوات املقاتلة السطحية يف نوفمرب ، Jinثالثة غواصات الصواريخ البالستية العاملة بالطاقة النووية اخلدمة من فئة جني 
 (23)   .ةفرقاط 39مدمرة و  96جمموع  1099

طايرة قتالية ، تستعمل للدفاع البحري و مواجهة الغواصات وتشمل  699سالح اجلو البحري من حوايل يتكون 
الطايرات األوىل يف  حاملةكما دخلت التجارب البحرية ، JH-7ومقاتالت  H-6قاذفات القنابل اإلسرتاتيجية من طراز 

و دخلت اخلدمة يف  1099بدأت يف أغسطس  ،( رانياسفينة حربية سوفييتية سابقة مت شراؤها من أوك)الصني ، لياونينغ 
 99)و مت انطالق أول حاملة طايرات صينية حملية الصنع و الثانية يف األسطول الصيين وغادرت احلاملة ،(24) 1091سبتمرب 

ك على وستجري يف بداية الرحلة اختبارات ملتانة ومرونة حمركات السفينة، وكذل  1091ماي  96ميناء داليان، ( ألف طن
، على متنها بشكل دايم (J-15)أجهزة املالحة األساسية وبعد انتهاء رحلتها األوىل، سيتم إضافة املقاتلة الصينية األحدث، 

 (25) .عندما تكون جاهزة متاما خلوض املعارك سطول الصيين يف هناية هذا العامويتوقع أن تنضم حاملة الطايرات إىل األ

بتطوير رادع نووي اسرتاتيجي حبري  9191بدأته مجهورية الصني الشعبية يف يوليو  :البحرية اإلستراتيجية النووية 
غواصة الصواريخ الباليستية اليت تعمل بالطاقة  للبحث والتطوير حول - 01عندما أعطى ماو تسي تونغ الضوء األخضر ملشروع 

من غواصة ( JL-1)املدى جو النغ ووي متوسط للصاروخ الن 9111اإلطالق الناجح يف عام و كان   (SSBN)النووية 
(SSBN ) من فئةXIA   (26) .اليت مثّلت مثار جهود الصني لنشر رادع نووي حبري 

يف بداية القرن احلادي والعشرين ، كانت املدمرات والفرقاطات الصينية حمدودة للدفاع اجلوي : الدفاع الجوي البحري 
 ،وكلم   13مبدى    HHQ-7كلم أو   90مبدى  HQ-61البحرية مثل  SAMs منظومة يف شكل القصري املدى ،

                                                           
)22  (

 Xiaobing Li , A History of the Modern Chinese Army , The University Press of Kentucky, USA ,2007 ,p p 127, 128. 

)23  (
 Nicholas HeathBrown and others, op.cit,p 328. 

)24  (
 
24)

  Loc. cit. 

 
(25)

 http://goo.gl/zoADiQ                      .                          40/40/8402،في انطالق أول حاملة طائرات صينية محلية الصنع، قتيبة دعبول 

)26  (
 Peter Howarth, op.cit,p 5. 

http://goo.gl/zoADiQ
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قد  PLAN، كانت القوات البحرية جبيش التحرير الشعيب  1001الفرنسية وحبلول عام  Crotale SAMاملستمدة من 
 SAMمن صواريخ  390اشرتت أو أطلقت عشرة مدمرات جديدة وما يصل إىل مخس فرقاطات جديدة ميكن أن حتمل حنو 

، ميكن هلذه القذايف أن توفر دفاعات جوية موثوقه لقوات احلصار البحرية  وللمرة األوىل  وسطة إىل طويلة املدى يف املعركةمت
متوسطة املدى  SAMحىت هناية التسعينات مل يكن لديها صواريخ  PLANوهو معلم هام بالنسبة لـ -املنتشرة ضد تايوان

 (27) .ذات فعالية

البحري أيضا بعملية حتديث انتقايية تركز على نشر سفن ذات مدى أكرب وقادرة على البقاء أطول مير أسطول الصني 
 ،كانت الصني متتلكها مع هناية احلرب الباردة  اليتأكثر فتكا من قوة الدفاع الساحلية الضعيفة العتيقة  وحتمل نظم تسليح

كما هو احلال فی صناعة الطايرات هبا، تساعد فی تفسري مدی اعتماد جهود   الصني يفصناعة بناء السفن  يفومواطن الضعف 
 (28) .حتديث األسطول احلالية على استرياد املعدات والتكنولوجيا األجنبية، مع حماولة دجمها أو تكييفها مع املنتجات احمللية

 تداعيات اإلستراتيجية البحرية الصينية على األمن اإلقليمي: المحور الثالث 
 :آسيا شرق جنوب لمنطقة اإلقليمي األمن ـ 1

مبثابة هناية احلرب  9119و  9111اهنيار األنظمة الشيوعية يف االحتاد السوفييت وأوروبا الشرقية بني عامي شكل 
واآلثار غري يف آسيا ، ومع ذلك  فإن اجتاه التغيري االسرتاتيجي  الباردة ويف الوقت نفسه  الظهور التدرُيي لنظام أمين دويل جديد

 والتنافسال تزال املنطقة عبارة عن صراعات ساخنة تنتشر فيها خطوط الصدع القدمية اليت خلفتها احلرب الباردة  ، حيثواضحة
و يرى الكثريون أن الصني  يف ضوء  يف مقابل هذه اخللفية األمنية ، القوةعلى املصاحل االقتصادية واملنافسة على  القايم اجلديد

الطريقة اليت تنظر هبا الصني إىل يف العسكرية وحجم أراضيها وسكاهنا ، تعد عاماًل حامسًا   و حتسن قدراهتااقتصادها املزدهر  
 ية املتعلقة باملوارد هي أمر حاسم األمهيةاستخدام القوة ، وعلى العكس من رغبتها يف السعي إىل حل سلمي للنزاعات اإلقليم

دارت مناقشات متواصلة يف األوساط األكادميية ودواير السياسات حول ما إذا كان هذا البلد ، و لقد  اإلقليمي لالستقرار
 (29) .قوهتا سيساهم يف االستقرار اإلقليمي أو يعطله وكيف ينبغي على البلدان األخرى االستجابة لضعف

  قعيون بأن صعود الصني وانتقال السلطة الناجتة سوف خيلق صراعا كبريا حول إعادة هيكلة النظام اإلقليميُيادل الوا
تتمتع شرق آسيا بأكرب  ،وإىل ظهور تعدد األقطاب والتحديات الناجتة عن اإلدارة السلمية لتوازن القوى و يشري الواقعيون اجلدد

 هذا املزيج من األمهية االقتصادية واإلسرتاتيجية ،واالقتصاديات وأكثرها ديناميكية يف العامل باإلضافة إىل منافسة القوى العظمى

                                                           
)27  (

 Richard D. Fisher, op.cit, p151. 

(28)
،  5101 مصطفى قاسم ، المركز القومي للترجمة ،القاهرة ، مصر ،: مايكل إي براون و آخرون، ت ،صعود الصين ، في" مستقبل باهر"أفيري جولدشتاين ،  

 . 24،  26ص ص 
)29  (

 Ka Po Ng , Interpreting China’s Military Power :Doctrine makes readiness , Frank Cass, New York,2005,p1. 
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ت التنافس بقوة كبرية ال يرتبط بالتوترا ،و بالتايل فإنتضمن انشغااًل كبريًا بالقوة العظمى مع ميزان القوى يف شرق آسيا
 (30) .بشكل استثنايي املتصاعدات أو احلروب و األزمات

عملت جمموعة من املتغريات على زيادة  املعضلة األمنية يف منطقة جنوب شرق آسيا جعلها منطقة خطرة جدا فمن 
ن سوء منظور واقعی فإن التغيريات السريعة وغري املتوقعة يف توزيع القدرات يف جنوب شرق آسيا ال ميكن فحسب أن تزيد م

الظن وعدم اليقني، وإمنا أيضا ميكن ألمهية املمرات البحرية وموارد الطاقة اآلمنة لكل الفاعلني اإلقليميني تقريبا أن تشجع منافسة 
بشكل األساسي ضد الصني و كوريا الشمالية مما يؤدي إىل  املوجهمزعزعة لالستقرار، باإلضافة إىل التواجد األمريكي املستمر و 

و لقد كان هناك قلق شديد بشأن التداعيات األمنية لصعود الصني كطرف ،(31) تطوير قدرات إظهار القوة يف البحار السعي إىل
سيما من حيث ان على مدى نصف العقد األخري  الوما وراءها واضحا كما ك جنوب شرق آسيااسرتاتيجي رييسي يف منطقة 

 People's Liberation Army Navyللقوات البحرية جليش التحرير الشعيب تأكيدها البحري والوجود املتنامي 
(PLAN )(32) .يف املياه اإلقليمية 

الصني عازمة مبزيد من احلزم لتحقيق مصاحلها  بدتاإلصالحات داخل جيش التحرير الشعيب الصيين  منذ بداية
عن  اإلقليميةالرغم من اجلهود اليت بذلت منذ فرته طويلة لتخفيف التصورات  ىوعل،ومطالبها يف اجملاالت البحرية املتنازع عليها

يف حبر الصني الشرقي واجلنويب أثارت قلق جريان الصني والواليات املتحدة على حد  ، فان اإلجراءات الصينية" هتديد الصني"
لى حنو متزايد يف وضع مطالبها اإلقليمية يف سواء وكما هو احلال يف السنوات العديدة املاضية ، أصبحت الصني أكثر حزما ع

حميطها القريب ، و اليت أثارت انزعاج اجلهات الفاعلة اإلقليمية من اإلجراءات الصينية املتزايدة و دعت إىل  تدخل أكثر نشاطًا 
 (33) .من جانب الواليات املتحدة

 :بحر الصين الشرقيفي ـ التنافس الصيني الياباني  2
دياويو / SENKAKUالشرقي نزاعا متواصال بني الصني و اليابان النزاع جزر سينكاكو يشهد حبر الصني 

DIAOYU و الذي سيادته موضوع النزاع املستمر بني اليابان  و هي أرخبيل صغري غري مأهولة تقع يف حبر الصني الشرقي
ما ميكن القول أنه  1091أيلول / سبتمرب  99وأثار قرار اليابان بتأميم ثالث جزر من جزر األرخبيل الصغرية يف  والصني،

                                                           
)30  (

 Robert S. Ross , Chinese Security Policy:Structure, power and politics, Routledge, New York,2009,p45. 

31
 

)(
مصطفى : مايكل إي براون و آخرون، ت ،صعود الصين:في ،  الياباني والمعضلة األمنية في شرق آسيا -الصين والتحالف األمريكي ،  رستنسنک.  جی توماس 

 . 525،ص  5101قاسم ، المركز القومي للترجمة ،القاهرة ، مصر ، 
)32  (

 The International Institute for Strategic Studies ,The Military Balance2018, Routledge, Oxford,UK, 2018,p 509. 

)33  (
 Roy Kamphausen David Lai , THE CHINESE PEOPLE’S LIBERATION ARMY IN 3135 , U.S. Army War College Press , 

Alabama ,USA,2015,p8. 
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سعت الصني على الفور إىل حتدي السيطرة  ، و لقدأصبح أسوأ أزمة يف العالقات الصينية اليابانية منذ هناية احلرب العاملية الثانية
 (34) .العرتاف بوجود نزاعالفعلية لليابان وإرغامها على ا

تكتسي هذه اجلزر أمهية جيوسرتاتيجية  نظرا ملوقعها املتميز و الذي يقع بالقرب من املمرات البحرية احليوية، كما أهنا 
يف حبر  كما أن وجود موارد طاقوية،غنية بالثروات السمكية اليت تعترب غذاء أساسي بالنسبة للثقافة الغذايية لشعوب املنطقة 

و حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن حبر الصني الشرقي  ،بعدا جديدا للصراع يف املنطقةأعطى الصني الشرقي 
 9بيعي بني مليون برميل من النفط من االحتياطيات احملتملة، يف حني يتوقع وجود احتياطيات الغاز الط 100حيتوي على حنو 

 أن التقديرات الرمسية الصينية ترى أهنا تتجاوز هذه التقديرات بأضعاف، حيث تقدر الصني أن غري تريليون قدم مكعب 1و 
تريليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي يف   9,1إىل  9,1مليار برميل من النفط، باإلضافة  930إىل  90املنطقة حتتوي على 

 (35) .كامل حبر الصني الشرقي

 و اليابان تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية حيث بلغ حجم التبادل التجاري شهدت العالقات االقتصادية بني الصني
لتصبح   1001، و هبذا الرقم جتاوزت الصني الواليات املتحدة يف عام 1099مليار دوالر يف عام  191بني البلدين حنو 

ال تزال العالقات السياسية بني البلدين تشهد توترا كبريا يسوده الشكوك املتبادلة،  ومع ذلك،الشريك التجاري األول لليابان 
سرتاتيجي يف الفرتة نتيجة اإلرث التارخيي الناتج عن االحتالل الياباين للصني و اجلرايم اليت وقعت ، باإلضافة إىل التنافس اجليو 

يف حبر الصني الشرقي، فضال على عالقات اليابان ( بالصينية)دياويو  ( /باليابانية)سيما النزاع حول جزر سينكاكو احلالية، وال
 (36) .العسكرية الوثيقة مع الواليات املتحدة

عمدت كل من الصني و اليابان طوال السنوات اليت بدأ فيها النزاع على عدم القيام بأي مبادرة حلل النزاع حول 
 نتطلب السماح باستثمار هذه املنطقة لکنها کاو كانت الشركات اليابانية النفطية ت ،استغالل املوارد الطاقوية يف أعماق البحر
تبقى دايما على  سفن حربية عادةغري أن سفن التنقيب اليابانية والصينية اليت تواكبها ،تلقی الرفض دايمًا لعدم إزعاج بكني 

ولسلسلة اجلزر األبعد  اليابانية خطة دفاعية ألوكيناوا و لقد حضرت وكالة الدفاع،فرضية وجود حوادث أو حالة تصادم مباشر  
 بتجاهل اخلط الفاصل بني 1006من جهة أخرى قام الصينيون منذ ،(37) جنوبًا استعدادًا لفرضية حصول مواجهة مع بكني

                                                           
)34  (

 Giulio Pugliese and Aurelio Insisa,Sino-Japanese Power Politics Might, Money and Minds, The Palgrave Macmillan, 

London,2017,p  9 . 
(35)

،ص ص (5108 يوليو) ، 420 العدد، العربي المستقبل جلةم، "عربيا   المحتملة والتداعيات لبكين الجوهرية المصالح: الصين صعود"،  التميمي ناصر

.27،90  
(36)

 . المكان نفسه 

(37)
 . 656 ،ص 5106 ، أبوظبي ، الثقافة و للسياحة ظبي أبو هيئة ، الطويل الصليبي نجاة:ت ، للبترول السياسية الجغرافيات، لوبيز سيبيل 



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                  

 3102: السنة      64: عدد     32: مجلد
 

735 
 

يعرتض عليها  حبرية،-منطقة اليابان االقتصادية وبني منطقتهم يف حبر اليابان  عرب عمليات حفر الكتشاف حقول غازية حتت
 (38) .اليابانيون جند اإلشكالية عينها بني الصني وكوريا اجلنوبية يف البحر األصفر

 air defense identification zone(ADIZ) الدفاع اجلويمبنطقة حتديد   1099طالبت الصني يف عام 
طايرة يوجب على أي ، والذي  ADIZحبر الصني الشرقي باإلضافة إىل ذلك ، تبنت الصني تفسريًا جديدًا ملا يشكل  يف

عسكرية أجنبية مبجرد مرورها عرب اجملال اجلوي التنسيق و التحقيق معها من قبل املراقبني الصينيني ، وهو ما يتعارض مع 
غري مسبوقة  ADIZاالستخدام املتعارف عليه يف مناطق حتديد الدفاع اجلوي بالنسبة إىل الدول اجملاورة ، حيث كانت مطالبة 

بدأ الصينيني  على سبيل املثال 1099يف عام ، االمتداد اجلغرايف ، واألساس القانوين ، واألساليب املستخدمة لفرضه من حيث
يف النزاع توترات  أثاروهو حترك  (39) اجلديدة ADIZمضايقات عالنية بالطايرات اليابانية اليت كانت حتلق بالقرب من منطقة 

سينكاكو وكثفت الصني أيضا استخدامها خلفر السواحل الصيين املوحد الذي ترافقه يف كثري /دياويومع اليابان بشان جزر القايم 
 (40) .من األحيان السفن البحرية التابعة جليش التحرير الشعيب للتأكيد على مطالباهتا يف اجلزر

التأثري بشكل كبري على سياسة استمر القلق املتزايد بشأن التحدي الذي ميثله ظهور الصني كقوة كربى حازمة يف كما 
/ يف آب   Shinzo Abeشينزو آيب   عن إدارة يف حني أن الكتاب األبيض الدفاعي الصادر اليابان الدفاعية ونشاطها

كان مشاهبًا يف مضمون الطبعة السابقة ، فقد أشار إىل أن عدد اعرتاضات قوات الدفاع الذايت اجلوية اليابانية   1099أغسطس 
الطايرات العسكرية الصينية القريبة من اجملال اجلوي الوطين قد بلغ مستوى قياسًيا خالل العام الذي سبق مارس على 

1099.(41) 

الصراع مع اليابان يف  تثري حتما مسألة ما إذا كانسينكاكو /إن األزمة املتصاعدة بني الصني واليابان حول جزر دياويو
صدام مباشر ، من املؤكد أن املفكرين االسرتاتيجيني الصينيني مل يستبعدوا مثل هذا حبر الصني الشرقي ميكن أن يؤدي إىل 

تتشكل مفاهيم الصني  ، وزمة تتصاعد إىل صراعات عسكرية مع اليابانتقدون أن هناك احتماالت واقعية ألاالحتمال حيث يع
التشغيلي على وجه التحديد حيث يرى املفكرون حول هذه القضية من خالل فهمها لدوافع اليابان يف السياقني االسرتاتيجي و 

الصينيون أن اليابان بسبب دوافع احلرب الوقايية قد تقوم بتصعيد األزمة إىل صراع عسكري وعالوة على ذلك ،  اإلسرتاتيجيون

                                                           
(38)

 . 654 ،صالمرجع نفسه، مرجع سابق ، لوبيز سيبيل 

)39  (
 James C. Bradford, America, Sea Power, and the World, Wiley-Blackwell,New Jersey ,USA,2016p344. 

)40  (
 Alan Chong ,International Security in the Asia-Pacific, Springer International Publishing AG, Cham-Switzerland,2018,p 

116. 
)41  (

 The International Institute for Strategic Studies, op.cit,p 520. 
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فز قوية الختيار فإهنم يعتقدون أيضا أن السياسة الداخلية ، وخاصة حتول اليابان مؤخرا حنو االجتاه القومي ، تولد أيضا حوا
 (42) .احلرب على السالم

 :بحر الصين الجنوبي ـ الصراع المتعدد األطراف في  3
السياسة الدولية ، وقد يشكل دافع حمتمل  يفواحد من أكثر املناطق إشكالية ( SCS)أصبح حبر الصني اجلنويب 

لصراع عاملي واسع النطاق ، ونقطة التحول احلرجة يف اجلغرافيا السياسية ملنطقة جنوب شرق آسيا، واملكان الذي يلتقي فيه 
اد العاملي إىل االقتصاد العاملي بالسياسة اجلغرافية ، هذا التشخيص هو نتيجة مباشرة لألمهية العالية للمنطقة بالنسبة لالقتص

جانب الوضع املعقد للمطالب اإلقليمية املتداخلة بني ستة أطراف معنية بشكل مباشر، النظر يف النزاع من منظور طويل األجل  
وديناميات النزاع شهدت فرتات قليلة من التوتر واالستقرار النسيب خالل العقود اليت تلت انتهاء احلرب العاملية الثانية ، أسست 

وفيتنام والفلبني وماليزيا مواقعها أواًل ، حيث مل حتصل الصني إال على جزر باراسيل حتت سيطرهتا يف السبعينيات ،  تايوان
انتهت  حىت منتصف تسعينات القرن املاضي شهد النزاع فرتة من التوترات ،9110sواحتلت معاملها األوىل يف جزر سرباتلي يف 

سنوات مث  90تفاوض مع املدعني اآلخرين و استمرت فرتة االستقرار ملا يقرب من عندما اختارت الصني هتدية نشاطها وال
 (43 ).بدأت املوجة احلالية من التوترات يف االرتفاع بالفعل يف منتصف العقد األول من القرن احلادي والعشرين

حيث  يذهب التقييم الصيين مؤكدة إىل اآلن  الغريحيتوي حبر الصني اجلنويب على احتياطيات من النفط اخلام والغاز 
،  لالستغاللمليار برميل قابلة  19.6 - 90.9مليار برميل من النفط ، منها  196مليار إىل  909بوجود من  تفاؤالاألكثر 

وجتدر اإلشارة  مليار فقط قابلة لالسرتداد ، 9.3مليار برميل ، منها  99.3بينما  التقديرات األمريكية اليت تشري إىل حوايل 
أيضا إىل أن الغالبية العظمى من املوارد النفطية يف البحر تقع خارج  املناطق اليت تطالب هبا الصني و بالتايل من غري املرجح أن 
البحر سيكون كمصدر جديد للطاقة إذا كانت الصني حترتم مطالبتها احلالية و بالتايل يعترب البحر أكثر أمهية ألمن الطاقة كطريق 

 (44) .راً ملوارد الطاقةنقل من كونه مصد

يف سياق القومية املتصاعدة يف مجيع أحناء املنطقة ، مهمة لسببني أوال حتتل مسألة السيادة يف حبر الصني اجلنويب مكانة 
وثانيا ، فإن  لديها جانب رمزي مهم لكل من املواطنني واحلكومة وميكن أن تستخدم كأداة مساومة يف السياسة الداخلية

 ميزات األرض يف البحر من شأهنا أن تضع األساس للحقوق البحرية للمياه اإلقليمية واملنطقة االقتصادية اخلالصةالسيادة على 

                                                           
)42  (

 Baohui Zhang , China’s Assertive Nuclear Posture , Routledge , New York ,2015,p 055 . 

)43  (
 Richard Q. Turcsanyi, op.cit,p38. 

)44  (
 ibid,p66. 
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وهذا من شأنه أن يسمح للبلد صاحب االمتالك السيادي للميزات بزيادة كبرية يف سيطرته على البحر واالستفادة أيضًا من 
 (45) .رد األخرىموارده ، مبا يف ذلك النفط واألمساك و املوا

املتنازع عليها  يف القيام بدوريات أكثر قوة يف جزر سرباتلي  1090ارتفعت حدة النزاع عندما بدأت الصني  منذ عام 
باستخدام مزيج من سفن املراقبة البحرية شبه املدنية ، وسفن مسح احمليطات ، والسفن البحرية العرضية ، ومؤخراً حركة حفارات 

 وتراوحت هذه االستفزازات بني اعتقال الصيادين من النفط يف اجلزر واملياه اليت تطالب هبا بروناي وماليزيا والفلبني وفيتنام ،
واصالت املطالب املتنافسة ، ومضايقة دوريات السفن البحرية لكل من الفلبني وفيتنام ، وبناء هياكل دايمة للمذات ول الد

 (46) .ونقل حفارات النفط يف مجيع أحناء املنطقة املتنازع عليها دون إذن مسبقالصينية والنقل على اجلزر 

، كانت جزًءا من جمموعة حاملة الطايرات لياونينغ اليت كانت تعمل يف  1096يف ديسمرب تسببت سفينة حربية صينية 
يف املياه الدولية لبحر الصني اجلنويب  USS Cowpensحبر الصني اجلنويب للمرة األوىل ، يف تصادم مع  الطراد األمريكي 

 HYSY-981صة النفط النفط الصينية من شركة، وبصحبة أسطول ضخم من الدوريات ، نقلت  1099مايو /ويف أيار،
إىل مناوشات بني السفن الصينية والفيتنامية  أدى، مما حبر الصني اجلنويبإىل املياه بالقرب من جزر باراسيل املتنازع عليها يف 

 (47) أسفرت عن غرق سفينة فيتنامية

بناء البنية التحتية املدنية على  سرعت الصني من عملية استعادة األرض و 1099و  1096يف فرتة ما بني عام 
اجلزر االصطناعية  الواليات املتحدة معارضتها لبناءحيث  أعلنت ، Spratlyالشعاب املرجانية يف سلسلة جزر سبارتلي 

وأنشطة االستصالح يف حبر الصني اجلنويب ، يف حني واصلت الصني بناء منشآت مدنية وعسكرية على اجلزر املتنازع عليها إذ 
، حلقت طايرات املراقبة األمريكية فوق اجلزر االصطناعية يف حبر الصني اجلنويب وكشفت عن وجود مدارج  1099يو يف ما

 (48) .للطايرات املقاتلة التكتيكية و منصة صواريخ متطورة من صنف أرض جو

رة علي اخذ معظم اجلزر فإن لديها القد Yuzhaoالسفن الربمايية الكبرية طراز يوهاو  متالك البحرية الصينيةال نظرا
القدرات  علىأو امليزات يف حبر الصني اجلنويب،ويف مثل هذه السيناريوهات ميكن للبحرية الصينية أيضا أن تؤكد التفوق البحري 

سواء  فان الدفاع اجلوي البحريالبحرية للمطالبني اآلخرين يف حرب السفن السطحية و حرب األعماق وعالوة علي ذلك ، 
املوجود يف السفينة أو املقاتالت احملمولة حبرا ، تكفي عموما ضد التهديدات اجلوية األخرى اليت يشكلها  SAMsمن نوع 

ومع ذلك فإن التوازن الكبري املمكن حدوثه هو مشاركة الواليات املتحدة بالنيابة ،أصحاب املطالبات يف حبر الصني اجلنويب  
                                                           
)45  (

 ibid,p65. 

)46  (
 Alan Chong , op.cit,p4. 

)47  (
 Alan Chong , op.cit,p p 116,117.    

)48  (
 - Stefan Fröhlich and Howard Loewen, The Changing East Asian Security Landscape, Springer Fachmedien Wiesbaden 

GmbH, Wiesbaden, Germany ,2018,P86. 



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                  

 3102: السنة      64: عدد     32: مجلد
 

738 
 

يف مواجهة اليابان ورمبا  الصني مهمة أكثر صعوبةحيث ستواجه  عن أحد أصحاب املطالبات البحرية يف حبر الصني الشرقي ،
الواليات املتحدة ألهنا ال ميكنها سوى احلد من قدرات هذه الدول بدل تدمريها ، كما أن قدرات مراقبة األسطول اجلوي 

 (49) .ةكافيواالعرتاض اجلوي ضد جيش متقدم لن تكون  

 خاتمة
العوايد  تيف تطوير اجليش الصيين حيث سامه شكل التحديث العسكري الصيين خاصة فرتة التسعينات أمهية كبرية

تطوير قواهتا حنو الصني  أن سعية بشكل متصاعد و ظهر بشكل واضح املالية لنمو االقتصاد الصيين يف زيادة امليزانية العسكري
ة أكثر عرضه لالضطرابات الدولية واإلقليمية ، واإلرهاب ، والقرصن أهنامنو املصاحل الوطنية للصني و هذا يعين يرجع إىل  البحرية 

 وأمن املصاحل اخلارجية فيما يتعلق بالطاقة واملوارد ، خطوط االتصاالت البحرية اإلسرتاتيجية ، والكوارث الطبيعية اخلطرية ،
 .يف املاية منها عن طريق البحر 10اية من اقتصاد الصني على التجارة الدولية ، وينقل يف امل 90يعتمد اليوم أكثر من ،كما 

تقييمها أن  علىالبحرية هي دليل  القوات إن األولوية العليا اليت تعطيها النخبة السياسية والعسكرية الصينية لتحديث
حيث ،واجهة يف الدفاع عن مصاحل الصني يف العقود املقبلة القوات البحرية الصينية وليس قواهتا الربية هي اليت ستكون يف خط امل

احمليط اإلقليمي للصني خاصة يف ظل وجود نزاعات حبرية متعددة عمليات عرض القوة يف و زيادة خططها التوسعية من مكنتها 
استمر القلق املتزايد بشأن التحدي الذي ميثله ظهور حيث ، دياويو/ سينكاكويف حبر الصني الشرقي مع اليابان حول جزر 

هناك احتماالت واقعية لألزمة تتصاعد إىل ، و الصني كقوة كربى حازمة يف التأثري بشكل كبري على سياسة اليابان الدفاعية 
 .التارخيي  اإلرثه تواصل العداء الذي يغذيو صراعات عسكرية مع اليابان وخاصة مع حتول اليابان مؤخرا حنو االجتاه القومي 

سلوك الصني حازما بشكل أكرب يف حبر الصني اجلنويب حيث استعملت قواهتا البحرية يف احتالل العديد من  كانكما  
دون النظر ملطالبات الدول األخرى و على رأسها الفيتنام اليت دخلت معها يف  اخلالصةاجلزر و فرض املنطقة االقتصادية 

و ما شكله من مضايقات على املالحة اجلوية  ADIZكما أن فرض نظام الدفاع اجلوي ،األخرية مواجهاهتا عسكرية خسرهتا 
هذا التوجه قوبل بتخوف كبري من قبل الدول األخرى و ،و على دول املنطقة يعكس توجه الصني حنو اهليمنة على حبارها اإلقليمية

 . كوك و عدم الثقة بني مجيع األطراف فتح املنطقة على سباق تسلح خطري من شأنه أن خيلق مزيد من الش

قد مكن بكني من حتقيق اهلدف ة خالل السنوات القليلة املاضية إن هيكله اجليش الصيين وتعزيزه السريع لقواته البحري
واجلوية التابعة بالفعل ولكنه ال يزال حباجه إىل املزيد من القدرات واملنصات  لصاحل القوات البحرية " البحار القريبة"الرييسي يف 

املتواصل بقواعدها العسكرية و أسطوهلا  الواليات املتحدةتواجد ة يف أعايل البحار ، كما أن جليش التحرير الشعيب لعرض القو 
قد ُيعل أي استعمال للقوة العسكرية من قبل الصني ضد دول املنطقة  1099البحري و الذي عرف زيادة كبرية منذ سنة 

 .قوة األمريكية اإلمكانيات العسكرية لردع أي سلوك عدواين صيين اجتاه تايوان أو اليابان حمسوبا حيث متتلك ال
                                                           
)49  (

 Michael S. Chase and others, op.cit,p p40 ,41. 
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